
Protokół nr 14/IX/17 

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Transportu  

Rady Miejskiej w Łodzi 

które odbyło się 20 września 2017 r. 

w  Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 

 

I. Obecność na posiedzeniu  

1. Członkowie Komisji  

    - stan..........................  8 

    - obecnych.................. 5 

    - nieobecnych..............3 (usprawiedliwionych: p. Urszula Niziołek_Janiak,  

      p. Marcin Zalewski, 

       nieusprawiedliwiony: p. Maciej Rakowski). 

 

2. Zaproszeni goście – według listy 

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.  

II. Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Przyjęcie protokołów nr 12/V/17 z dnia 23 maja 2017 r. oraz nr 13/VIII/17 z dnia 30 
sierpnia 2017 r. 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie petycji 
Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89. 

3. Sprawy różne i wniesione.  

III. Przebieg posiedzenia  
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji p. Bartosz Domaszewicz. Radni 
jednomyślnie przyjęli zaproponowany porządek posiedzenia poszerzony o 3 punkty. 

Zmieniony porządek posiedzenia: 
1. Przyjęcie protokołów nr 12/V/17 z dnia 23 maja 2017 r. oraz nr 13/VIII/17 z dnia 30 

sierpnia 2017 r. 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie petycji Stowarzyszenia 
Walczących o Niepodległość 1956-89. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zaliczenia dróg do 
kategorii dróg gminnych i pozbawienia kategorii dróg - druk Nr 217/2017. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zaliczenia 
i pozbawienia kategorii dróg - druk Nr 218/2017. 



5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającą uchwałę w sprawie 
ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi druk 
Nr 222/2017. 

6. Sprawy różne i wniesione.  

 

Punkt 1.: Przyjęcie protokołów nr 12/V/17 z dnia 23 maja 2017 r. oraz nr 13/VIII/17 
z dnia 30 sierpnia 2017 r. 
Protokoły nr 12/V/17 z dnia 23 maja 2017 r. oraz nr 13/VIII/17 z dnia 30 sierpnia 2017r. 
zostały przyjęte jednomyślnie 5 głosami „za”. 

Punkt 2.: Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie petycji 
Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89. 
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 – druk nr 170/2017. 

Wynik głosowania: „za” – 2 głosów, „przeciw” – 3 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów 

Projekt nie został przyjęty przez Komisję. 

Komisja nie zaproponowała projektu o innej treści.  

Punkt 3.: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zaliczenia 
dróg do kategorii dróg gminnych i pozbawienia kategorii dróg - druk Nr 217/2017 
Komisja omówiła i przyjęła projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zaliczenia 
dróg do kategorii dróg gminnych i pozbawienia kategorii dróg - druk Nr 217/2017  

Wynik głosowania: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 

Punkt 4.: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zaliczenia 
i pozbawienia kategorii dróg - druk Nr 218/2017. 
Komisja omówiła i przyjęła projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zaliczenia 
i pozbawienia kategorii dróg - druk Nr 218/2017. 

Wynik głosowania: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów.  

Punkt 4.: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającą uchwałę w 
sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi 
druk Nr 222/2017. 

Komisja omówiła i przyjęła projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającą uchwałę w sprawie 
ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi druk Nr 
222/2017. 
Wynik głosowania: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów 

Punkt 6.: Sprawy różne i wniesione 
W punkcie sprawy różne i wniesione przewodniczący poinformował o pismach, które 
wpłynęły do Komisji. 



 

Protokół  sporządziła:  

Sylwia Woźniak-Taczała 

   Przewodniczący  
 Doraźnej Komisji ds. Transportu 

 
Bartosz Domaszewicz 

 
 
 
 


